
  

26. Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 31.5.2011 

             

1.       Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený program jednání zastupitelstva obce Malšín. 

2.       Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Malšín všemi hlasy bez výhrad.. 

3.       Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dárkového balíčku a občerstvení pro děti při 

příležitosti dne dětí, pověřuje pana F. Stiskalu nakoupením balíčků a občerstvení a 

pověřuje paní I. Kortišovou organizací opékání buřtů v neděli 5. června 2011. 

4.       Zastupitelstvo obce schvaluje zrušení služebních telefonů obecního úřadu a jejich 

nahrazení příspěvkem pro starostu a hospodářku obce.. 

5.       Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zkušebním provozu telefonování přes 

internetovou síť. 

6.       Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o pronájmu traktůrku na pokos trávy a o 

záměru koupě čelní radlice na sníh. 

7.       Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku pana F. Mačka na dodání lavičky s přístřeškem 

vedle kapličky. 

8.       Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku pana F. Mačka na dodání přístřešku  nad 

zvonem a tří sloupků. 

9.       Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o vyhlášení výběrového řízení na 

pronájem prostor hostince v budově OÚ a schvaluje provedení stavebních úprav. 

10.   Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o krádeži dříví z obecního lesa. 

11.   Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o požáru v obecním lese. 

12.   Zastupitelstvo schvaluje návrh na zřízení evakuačního centra v budově obecního úřadu. 

13.   Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na pořízení dalšího kontejneru na sklo. 

14.   Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí nabídky pana J. Lišky na dodání a instalaci 

vodoměrů. 

15.    Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí nabídky Projektového a grafického ateliéru Pavel 

Grbač a Zbyněk Marhoun na vypracování projektu na vybudování inženýrských sítí. 

16.   Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni 

mezi Obcí Malšín a E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy. 

17.   Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zastavit výstavbu ČOV a dokončit projektové práce. 

18.   Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatný převod pozemků od PF ČR. 

19.   Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtovou změnu č. 2/2011. 

20.   Zastupitelstvo obce bere na vědomí souhlas HZS JČ kraje se zrušením JSDH Malšín. 

21.   Zastupitelstvo obce schvaluje návrh pana Vacka na směnu pozemků. 

22.   Zastupitelstvo obce bere na vědomí záměr koupě prolézačky pro děti a posezení, 

pověřuje starostu obce zajištěním nabídek. 

23.   Zastupitelstvo obce odkládá projednání návrhu směnné smlouvy s Ing. Štěpánem. 

 

 



24.   Zastupitelstvo obce schvaluje návrh na vybudování schůdků mezi autobusovou zastávkou 

a ulicí  mezi bytovkami. 

 

25.   Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o opravě cesty k Mačkům 

  

  

Ověřovatelé zápisu: 

  

Dojčar Jan:…………………………………… 

  

Kortišová Ida:………………………………… 

  

                                                                       Starosta obce: 

                                                                                              Ing. Fatura Josef………………...... 

  

  

Zapsal: Ing. Pardamec Jaromír 

  

Vyvěšeno dne:  

  

Sejmuto dne:  

  

 


